Vacature
PRIMORIS is een internationaal actief en gerespecteerd laboratorium, met vestigingen in België,
Frankrijk, Colombia, Bulgarije en Costa Rica. Wij ondersteunen bedrijven en organisaties in de
voedingsindustrie met betrouwbare analyses van residuen van gewasbeschermingsmiddelen en
contaminanten.
We zoeken momenteel voor PRIMORIS Belgium in Zwijnaarde een enthousiaste en gedreven:

R&D Scientist
Jouw rol binnen ons team?

Als pragmatische onderzoeker werk je dagelijks mee aan de ontwikkeling van vernieuwende
analyses, optimalisatie van bestaande analyses en kennisoverdracht. Door je creativiteit
bouw je mee aan betrouwbare analyseresultaten die voortkomen uit efficiënte en robuuste
analysemethodes.
Iedere R&D scientist zorgt mee voor het up-to-date blijven van de Primoris labs.

Wat doe je concreet?

Je plant en ontwikkelt nieuwe analysemethodes die ingezet worden in een routine
omgeving. Je focus ligt niet alleen op instrumentele technieken maar je gaat voor een
holistische benadering.
Je optimaliseert bestaande analyses inzake betrouwbaarheid en efficiëntie.
Je neemt creatief deel aan alle ontwikkelingen binnen de R&D-groep en bent
sparringpartner voor de andere teamleden.
Je draagt kennis over naar de analisten en ondersteunt hen bij verdere vragen en
ontwikkelingen.
Je volgt de laatste innovaties op binnen bestaande en nieuwe activiteiten van Primoris labs.
Je rapporteert aan het hoofd R&D.

Ervaring

Je beschikt over een wetenschappelijk masterdiploma (chemie, biochemie, farma, bioingenieur, …), of minstens gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt minstens vijf jaar ervaring in een onderzoeksfunctie en met methode-ontwikkeling.
Je hebt succesvolle ervaring met chromatografie en massaspectrometrie (MS, HRMS, TOF, ...).
Kennis van andere analysetechnieken is een plus.
Een brede kennis over voedingscontaminanten is een voordeel.
Je zweert trouw aan onze hoge kwaliteitsnormen. Kennis van validatieprocedures (ISO 17025)
is een voordeel.

Profiel

Je bent een gedreven onderzoeker met sterke focus op het eindresultaat.
Je staat te springen om nieuwe initiatieven te nemen en je komt hierbij creatief uit de hoek.
Problem solving zit in je natuur. Meer nog, je ervaart een probleem als een uitdaging vol
opportuniteiten.
Als we de rollen ‘actieve teamplayer’, ‘wetenschapper’ en ‘gezonde nieuwsgierigheid’ bij
elkaar optellen, komen we uit bij jou!
Je werkt planmatig, verliest de essentie nooit uit het oog en communiceert die vlot intern.
Je bent van nature een wetenschapper maar kan je ook vinden in een pragmatische
aanpak, zolang het projectdoel maar bereikt wordt.

Onze kerncompetenties spreken je aan: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid,
leerbereidheid, flexibiliteit en samenwerking.
Je rapporteert in een correcte, snelle en professionele overzichtelijke manier
In het Nederlands or in English? No problemo voor jou!
Microsoft Office, statistische tools en instrumentele software zijn voor jou kinderspel.
Een nieuw onderzoek of een nieuwe analysetechniek ervaar je als ‘nieuw speelgoed
krijgen‘.

Wat beloven wij jou?

Bij Primoris dragen we zorg voor onze medewerkers. Daarom gaan we de nodige
engagementen aan naar de #peopleofPrimoris:
Je krijgt een bediendecontract van onbepaalde duur;
Je werkt in een gespecialiseerd hoogtechnologisch en groeiend internationaal bedrijf;
Bij Primoris is er ruimte voor een open en dynamische aanpak, voor initiatief en permanente
ontwikkeling;
We zorgen voor een salarispakket in functie van je ervaring en je potentieel.

Kan je haast niet wachten om bij ons te starten?

Stuur dan voor 31 augustus as je cv met begeleidend schrijven naar:
PRIMORIS cvba, t.a.v. Eva Bol, HR Manager, via mail naar jobs.be@primoris-lab.com, met
vermelding van ref. 2019/R&D
Je kandidatuur wordt discreet behandeld.

